
 باهللا والعياذهم ـ  فهم ؛أجله يتم حىت منعهم تعاىل اهللا ولكنهذا أوان انقطاع أري وما زالت أكلة خيرب .......

   .حق بغري األنبياء قتل وهي العظيمة اجلرأة هذه عندهم ـ

  ؟  ينطبق عليهواهللا يعصمك من الناس ))  ((  :تعاىل قوله  هل: السائل 

 من إليك أنزل ما بلغ الرسول أيها يا: (( قال بلغ حىت اهللا فعصمه منهم يعصمه واهللا لكن نعم أي:  الشيخ
  ؟نعم وقد بلغ الرسالة؛ الرسالة تبلغ حىت يعين))  الناس من يعصمك واهللا رسالته بلغت فما تفعل لم وإن ربك

  ؟.............: السائل 

   .اليهود هؤالء من حصل الذي هذا ظلم إنههو مات شهيدا و  األكلة هذه بسبب مات إنه قلنا إذا:  الشيخ 

 كلةاأل من والسالم الصالة عليه النيب وفاة سبب تنايف هل))  الناس من يعصمك واهللا: (( تعاىل قوله: السائل 

  ؟ املسمومة

 بلغ الرسول أيها يا :اآلية فمعىن األكلة هذه بسبب مات الرسول أن هذا صح إذا يعين بلغ: قال ملا هو:  الشيخ 

   . التبليغ انتهى جلاأل جاء إذا ولكن رسالتك تبليغ وبني بينك حيول أن أحد يستطيع فما يعين ،يعصمك واهللا

 اإلشارة مرجع هو اإلشارة أي الضمري مرجع هل ))ذلك(( :قوله))  يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك: (( قال مث

 هذا وعلى ؛والقتل الكفر إنه الظاهر ؟ والقتل الكفر هو اإلشارة مرجع إن أو ؟تأكيداكرر  فيكون ؟ األوىل

 وقتلوا كفروا يعين ؛والقتل للكفر من كل تكون ))يعتدون وكانوا عصوا بما ذلك(( هذا بعد اليت املعاصي فتكون

  . واعتدائهم عصيام بسبب عصوا مبا

  مايف دراسة .....جنيب املؤذن  

: وقوله بعصيام أي مصدرية ))عصوا بما(( :قوله يف ))ما((و ؛للسببية الباء)) عصوا بما ذلك: (( قوله

   .معتدين وبكوم أي ))يعتدون كانوا بما((و أي ))عصوا بما(( :قوله على معطوف ))يعتدون وكانوا((

 ي ما ففعل ،به أمر ما جتاوز واالعتداء ؛عنه ي ما فعل املعصية أن مجيعا ذكرا إذا والعدوان املعصية بني والفرق

 ترك املعصية وأن بالعكس :وقيل؛ مثال ركعات مخس يصلي أن مثل به أمر ما جتاوز واالعتداء ،معصية ىيسم عنه

 تركوا وال بالواجب قاموا فما وعصوا اعتدوا هؤالء أن ملهمفا هذا أو هذا وسواء ؛احملظور فعل والعدوان ،املأمور

 أهلبعض  إليه ذهب ما إىل دليل هذا ويف ؛رسله وقتلوا اهللا بآيات كفروا حىت األمور م تدرجت فلذلك ؛احملرم

 بالثالثة مث بالثانية يستهني مث ا استهان معصية فعل إذا فاإلنسان ؛كذلك وهو الكفر دريب املعاصي أن من العلم

                                                               :يقول تستحضروا لعلكم التقوى تفسري يف أبيات علينا مر وقد ؛وهكذا

    التقى ذاك وكبيرها                              صغيرها الذنوب خل



   يرى ما يحذر الشوك                        أرض فوق كماش واعمل 
  .الحصى من الجبال إن                               صغيرة تحقرن ال 
 ما قلوبهم على ران بل كال((  النورو  اهلدى وبني بينها حالت القلوب على الذنوب تمتراك إذا صحيح وهذا 

  . ))يكسبون كانوا

  .بوفاقه أتى وقد فكيف خبالفه شرعنا يرد مل إن لنا شرع قبلنا من شرع ألن

 يلجئون فهم إليه يلجئون الضر مسهم إذا فهم ؛للخلق امللجأ هو وتعاىل سبحانه اهللا أن :أيضا منها يستفاد ثانيا

  . وتعاىل سبحانه اهللا إىل

 كل على قادرون الرسل إن يقال فال ؛سبحانه اهللا إىل االفتقار يف كغريهم والسالم الصالة عليهم الرسل أن :ثالثا

  . السوء يصيبهم ال وأم شيء

  )). لقومه موسى استسقى وإذ: (( قولهل ؛بقومهم موسى رأفة على دليل أيضا وفيها 

 ؛جيوز فال جاههم أو بذوام وإما ؛بدعائهم شيء؟ بأي التوسل لكن ؛بالصاحلني التوسل جواز على دليل وفيها

 الطريق هذا وكون التوسل هذا ،املقصود إىل املوصلة سبيلال سلوك بالتوسل املقصودو  بوسيلة ليس ذلك ألن

 من يكون به اهللا إىل التوسل فإن الشرع به يرد مل فما هذا وعلى ؛الشرع من بدليل إال ثبتي ال املقصود إىل توصل

 عليه اهللا صلى الرسول جباه لتوسلا منهم احملققون العلم أهل دنع وهلذا ؛منه ليس ما اهللا دين يف التشريع باب

  .الشرك أنواع من عدوه وسلم

 أليس يعطي ال والبخيل ،يستسقى ال العاجز ألن ؛وجواد قادر وتعاىل سبحانه اهللا أن على دليل أيضا وفيه

   اهللا أجاب وهلذا كذلك؟

 فلما يعين فقلنا ،للسببية هنا الفاء ألن ))فقلنا((: لقوله ؛وتعاىل سبحانه اهللا مسع إثبات على دليل أيضا وفيها 

  .فأجابه هءاستسقا مسع اهللا أن على فدل ،قلنا استسقى

 وجود على دليل الدعاء إجابة فإن ؛للمنكرين تعاىل اهللا وجود إثبات هامة أدلة من أيضا وهو دليل أيضا وفيها

 فاستجبنا قبل من نادى إذ ونوحا((  الداعي أجاب تعاىل اهللا أن فيها اليت اآليات ذكر من القرآن يف وكم املدعو
  .غريذلك  إىل))  له فاستجبنا الراحمين أرحم وأنت الضر مسني أني ربه نادى إذ وأيوب)) ((  له

 بالعصا احلجر يضرب وسلم عليه اهللا صلى موسى إن حيث وتعاىل سبحانه اهللا قدرة كمال على دليل وفيه

 دليل فهو ؛مبثله العادة جرت ما ، الصورة ذهما هو  لكنمبثله ال، أيه   ؟ مبثله العادة جرت وهذا ؛عيونا فيتفجر



 وبقيت تغريت ما بالطبيعة األمور كانت لو ،طبيعة إنه عيونئالطبا يدعوا كما األمر ليس وأنه اهللا قدرت على

  .عليه هي ما على

 آيات عدة العصا ذا تعلق وقد ال؟ الإو  موسى نبيه ا يصدق وتعاىل سبحانه اهللا آيات من آية على دليل وفيه 

  . وانقلب حية أي نعم ؟نعم السحرة سحر وأكل ،فانفجر احلجر به وضرب ،فانفلق البحر به ضرب أنه: منها

: األوىل لفائدةا ؛لفائدتني عينا عشرة اثنيت املتفجر املاء هذا جعل حيث وتعاىل تبارك اهللا حكمة على دليل وفيه

 العداوة عن االبتعاد:  ثانيا. ازدحامب شقةامل عليهم حلصلت واحدا عينا كان لو ألنه ؛إسرائيل بين على السعة

 الضيق مع واحد مكان يف مجعواكانوا  فلو أسباطا عشر اثين أسباطا عشرة اثنيت كانوا ألم ؛بينهم والبغضاء

 إسرائيل لبين وتعاىل تبارك اهللا رمحة من فهذا ؛القتال إىل يؤدي ورمبا شديد نزاع بينهم حلصل املاء إىل واحلاجة

 أناس كل))  مشربهم أناس كل علم قد: (( بقوله النعمة هذه إىل اهللا أشار وهلذا ؛عينا عشرة ثنيتا فجره حيث

   .إسرائيل بين من ؟أين من

: قال وهلذا ؛بالشكر يقوموا أن ألجل العظيمة النعم ذه إسرائيل بين يذكر وتعاىل سبحانه اهللا أن على دليل وفيه

  ))  مفسدين األرض في تعثوا وال  اهللا رزق من واشربوا كلوا(( 

 اإلباحة فيه فاألصل لإلنسان واملشروب املأكول من اهللا خلق ما أن :هذا من يستفاد ))واشربوا كلوا((: قوله ويف

 فمن ؛احلل فيه فاألصل السماء من أنزل أو األرض من لنا اهللا أخرج فما ؛لإلباحة مر كما هنا األمر نأل ؛احللو 

  ؛الدليل عليك نقول حرام هو بل حبالل ليس هذا وقال منه شيء حل يف نعم الدليل فعليه منه شيء حل يف نازع

 واإلباحة احلل فيها فاألصل اهللا خلق مبا نتفاعاتواال املعامالت وأما ؛العبادات ؟ احلظر فيه األصل الذي هو ما 

.  

 النهي يف واألصل))  مفسدين األرض في تعثوا وال: (( لقوله األرض يف اإلفساد حترمي : اآلية هذه من تفادسوي

  .التحرمي

))  تعثوا وال اهللا رزق من واشربوا كلوا: (( قولهل الفاعل حال حبسب تقبح احملرمات أن :أيضا منها ويستفاد

 يف يسعى ؟ أنواكمل  أن منه يليق ال كماله بل حاجته به تقوم ما وأعطاه الرزق يف له اهللا وسع ملن يليق ال فإنه

يف شيء  .لغريه اإلصالح ويف لنفسه الصالح يف فيسعى ،النعم هذه بشكر يقوم أن به الالئق بل افساد األرض

  تتعلق باآلية؟

  . لفساد يف األرض سبب املعاصي : أن الطالب



 كسبت بما البحر البر في الفساد ظهر: (( يقول تعاىل اهللا نأل ؛األرض لفساد سبب املعاصي أن:  الشيخ
 لفتحنا واتقوا آمنوا القرى أهل أن ولو: (( وقال بوجامل ذكر هذا))  عملوا الذي بعض ليذيقهم الناس أيدي

 ويقول ؛ثاين ذكر آية هذه))  يكسبون كانوا بما فأخذناهم كذبوا ولكن واألرض السماء من بركات عليكم

 إذا حتى شيء كل أبوابفتحنا عليهم )) شوفوا البلوى ((عليهم فتحنا به ذكروا ما نسوا فلما((  :تعاىل
   )).مبلسون هم فإذا بغتة أخذناهم أوتوا بما فرحوا إذا(( البطر فرحهنا  بالفرح واملراد))  أوتوا بما فرحوا

  ؟ وسلوى من يكون أنه شرط هذا))  واشربوا كلوا: (( تعاىل قوله: السائل  

   .األكل باب من وهو والسلوى املنمن  ذكره سبق مبا والسلوى املن من معروف األكل ألن نعم:  الشيخ

  ...........؟: السائل 

  االستسقاء ........:  الشيخ

 اْألَْرضُ  تـُْنِبتُ  ِمما لََنا ُيْخِرجْ  رَبكَ  لََنا فَادْعُ  َواِحدٍ  َطَعامٍ  َعَلى َنْصِبرَ  َلنْ  ُموَسى يَا قـُْلُتمْ  َوِإذْ : ((تعاىل اهللا قال مث
رٌ  ُهوَ  بِالِذي َأْدَنى ُهوَ  الِذي َأَتْسَتْبِدُلونَ  قَالَ  َوَبَصِلَها َوَعَدِسَها َوُفوِمَها َوِقثائَِها بـَْقِلَها ِمنْ   فَِإن  ِمْصًرا اْهِبطُوا َخيـْ

لةُ  َعَلْيِهمُ  َوُضرَِبتْ  َسأَْلُتمْ  َما َلُكمْ  هِ  ِمنَ  بَِغَضبٍ  َوبَاُءوا َواْلَمْسَكَنةُ  الذُهمْ  َذِلكَ  اللهِ  بِآيَاتِ  َيْكُفُرونَ  َكانُوا بِأَنـالل 
  )) يـَْعَتُدونَ  وََكانُوا َعَصْوا ِبَما َذِلكَ  اْلَحق  ِبَغْيرِ  النِبيينَ  َويـَْقتـُُلونَ 

 يغري اهللا أن طلبوا إم حيث وسفههم إسرائيل بين لؤم: أوال ؛عدة فوائد الكرمية اآلية هذه من يستفاد أيضا هذا

 املن ؟ واحدال طعامال هو ما))  واحد طعام على نصبر لن: (( قوهلمل ؛نظري له يوجد ال الذي الرزق هذا هلم

 نصرب ما يعين ،ممراده هذا ،واحدة حال واحدة    ريةتو  يعين ني،طعام هو واحدا طعاما بكونه واملراد ؛والسلوى

  ....نبغي  فقط هذا إال عندنا ما احلال هذه على

 اهللا، لنا دعا أو ربنا لنا دعا  يقولوا ومل))  ربك لنا دعا: (( قوهلمل ؛متغطرسه على دليل منها يستفاد أيضا وفيه

 ما مثل ))ربك لنا دعا((:  يقولون ذلك معو  مبوسى يؤمنونكانوا  أم مع ،نفةأ باهللا والعياذ عندهم نأك ربك

  .كربياء غطرسةلؤم و  عندهم باهللا والعياذفهم ))  قاعدون هاهنا إنا فقاتال وربك أنت اذهب: (( قالوا

  .كذا؟ طيب األعلى عن األدىن طلبوا حيث إسرائيل بين أمة احنطاط على دليل أيضا وفيها

 احملرم الشيء خيتارون الذين هؤالء ذلك ومن ؛اليهود من شبه ففيه األعلى على األدىن اختار من أن :أيضا اوفيه

 عادي مثل حالوة وأعطوا الطائرة يف جنيب إىل كان الذي الرجل قصة كميلع قصصت قدو   ؛احلالل الشيء على

ألنه عمره ما ركب الطائرة إال هذه  فقلت له ........ حالوة أعطوه :اآلن أقصها عليكم تهاصقص ال؟ الإو  نعم

فقال واهللا أنا مشتهي  ...اإلنسان الضغط واهليجان وعلى فف ختوقلت له إن هذه احلالوة يقولون إا  املرة 



 .... مصمم رح هناك أو انتظر حىت تروح مطار القصيملكن إذا أنت وقال أنا ما   قلت هذه أطيب  السكارة

هم عند عند بالدخان املبتلني إن ونسمعيعين خيتار هذا على هذا؛  شف نسأل اهللا السالمة حال كل علىو 

 عافهم اللهم خيتار ما سنةال هو الذي التمر فطور يعين هكذا مسعنا جارةيبالس يفطر ما أول  رمضان يف رافطاإل

 شيئا خيتارون وهؤالء مباحا شيئا اختاروا إسرائيل بين ألن ؛إسرائيل بين من أشد بل إسرائيل بين من شبه فيه فهذا

  . حمرما

   .واألفضل كمللأل ينظر األمور كل يف واألفضل لألكمل ينظر أن املرء مهة علو أن على :دليل أيضا وفيها

 ؛عليه مدحي اإلنسان فإن اإلسراف حد إىل يصل مل إذا واملشارب املآكل يف التوسع أن على :دليل أيضا اوفيه  

 ،خري هو ما استبدلوا هؤالء أن ذلك وجه؛ املذموم الورع من فإنه  له اهللا أحل مما شيء عن تورع أو حرم من وأن

 فإنه وتزهدا تورعا وإمنا شرعي غرض لغري املباحات من شيئا ترك فمن ؛خري هو بالذي أدىن هو الذي استبدلوا

 اجتنب الرمادة عام يف أنه عنه اهللا رضي عمر املؤمنني أمري عن ذكري ما مثل شرعي لغرض كان إذا أما ؛مذموم

 الناس أشوف أين كيف ألين اللحم آكل ما يعين )التمر خل إال إدامي جعلأ أن يمكن ما( وقال اللحم

 األمور من ليس فهذا تزهدا وأما به بأس فال شرعي لغرض كان فإذا  ؛اللحم من أشبع وأنا يف هذا العام جائعني 

   .)مذموم أمر هذاإن ( اإلسالم شيخ قال بل احملمودة من وال املشروعة

                                                                                      شرعي؟بغرض  ما هو شيخ لزهدا: السائل  

                                                                                                                        :  أي نعم الشيخ

  ؟ : الزهد نفسه ما هو بغرض شرعيالسائل 

  .بلي :  الشيخ

  .الزهد يف أحاديث وردت ألنه : السائل 

  ما هو؟  ؟ الزهد هو ما لكن نعم أي الزهد؟ يف :   الشيخ

  . . .؟يلبس جالبية مرقعة يعين : السائل 

 ينفع ال ما ترك الزهد ؛اآلخرة يف يضر ما ترك والورع ،اآلخرة يف ينفع ال ما ترك لزهدا ،تزهد هذاال ال  :  الشيخ

 فمثال بصحيح ليس هذالكن  واحد مبعىن والزهد الورع إن يظنون الناس بعض كان وإن؛  يضر ما ترك والورع

 يف أنفع هو ما إىل ليتوصل يدعها ،زاهد هذا؟ يسمى أيش أنفع هو مبا عنها ت استغناءاملباحا يتجنب الذي

 ماحينو  ؛ورعا يسمى هذا اآلخرة يف أنفع تكن مل وإن باملباحات اشتغاال احملرمات يدع والذي ؛زاهدا يعترب اآلخرة

 الشرعي والغرض ،شرعي لغرضإذا كان  إال مبحمود ليس فشقالت ،فشقيت اإلنسان أن معناهما هو  الزهد نقول



 قلوم كسر وبغناه به يليق ما مثال لبس ولو فقراء أناس بني اإلنسان يسكن مثال أو ،عمر عن ذكرنا ما ثلم

   .املرءعليها  حيمد قد اليت األمور من تركه أيضا هذا نفوسهم يف أثر ذلكل وحصل

  ؟)) مصرا هبطواا(( ؟ تؤخذ أين من ؛والبصل والعدس ومثوال القثاءو  لبقولا حل على دليل هذا ويف

  . سألتم ما لكم يباح مما ،لكم فإن ))سألتم ما لكم فإن(( اهبطوا مصرا  :اهللا يقول 

  ؟موسى شريعة يف هذا قائل قال فإذا 

 بقول فيها قدر والسالم الصالة عليه الرسول إلى قدم( فإنه ؛بوفاقه وردت بل خبالفه ترد مل وشريعتنا قلنا: 
 أناجي فإني كل قال ثم قربوها الرسول فقال ؛كره أيضا أصحابه بعض ورآه أكلها كره فلما أكلها كرهف

 عليه النبي كراهةمن   وعلموا البصل في الناس وقع لما خيبر في( وكذلك ؛هلم فأباحها )تناجي ال من
 يف حىت حالل فهو حالل أنه فبني )اهللا أحل ما تحريم بي ليس إنه؛ :فقال حرمت قالوا لها والسالم الصالة

 أنه فالصحيح خبالفه تأت ومل بوفاقه تأت مل لو أنه مع ،األمر هذا بوفاق جاءت اإلسالمية الشريعة أن شريعتنا

  .األصل ىعل

 ينبت؟ والذي )األرض تنبت مما((: لقوله األول الفاعل إىل ال مكانه إىل الشيء إسناد جواز على دليل هذا ويف

  .وتعاىل سبحانه اهللا

 أو شرعا سبب أنه ثبت الذي ،احلقيقي سببه إىل الشيء إسناد اجلواز اإلسنادوهو  :الثانية فائدةلا هذا من ونأخذ

 إليه وأتيت اجلوع من ميت مثال الرجل هذا :قلت إذا مثال بالزم ليس ،الزمب هو ما ،باهللا تقرنه أن بدون حسا

 ثبت الذي سببه إىل الشيء إسناد ؛جائز ، هذاجيوز جيوز؟ ما الإو  جيوز هللك اخلبز هأكل ال لو قلت وأعطيته خببز

 الثاين السبب مع اهللا قديرت هو الذي األول السبب تثبت أن احملظور .به بأسال  هذا سببه أنه شرعا أو حسا

 اهللا ال لو تقول مثال ،السبب هذا وبني اهللا بني تسوي حينئذ ألنك ؛احملظور هو هذا ،بالواو ويش هو؟ مقرونا

التشريك؛ ما هو  أيش؟ يقتضي حبرف بغريه وتعاىل سبحانه هللا تشريك هذا ألن ؛جيوز ما هذا هللك واخلبز

 اآلية هذه يف نقول اآلن احلاصل ؛فالن مث هللا ،بأس فال التسوية عدم مع التشريك وأما ؛التسوية التشريك يقتضي

 يكون أن احملظور أيش هو ولكن؟ ولكن ،به بأس ال حسا أو شرعا احلقيقي سببه إىل الشيء إضافة أن على دليل

  . التسوية يقتضي الذي بالواو اهللا مع مقرونا

 ؟)) عندي علم على أوتيته إنما: (( قال حينما قارون ذم قد وتعاىل تبارك اهللا أليس: قائل قال إذا طيب 
  ؟السبب هو يكون قد صحيح وهو العلم إىل املال هذا حصول فنسب



 سبب فةاإض سببه إىل الشيء أضاف إذا اإلنسان أن ومعلوم ،اهللا من هذا يكون أن أنكر الرجل هذا نأل :قلنا 

 أشبه وما ستقاما ما صنعت أين ال ولو صنعت الذي أنا هذا قلت لو مثال ، حىتجيوز ما حمرم يكون وآخرا أوال

 السبب إىل أضفته إذا أما ؛جيوز ال هذا اهللا من به مستقل أنك نويت إذا استقام ما البناء هذا أبين ال لو ذلك

 ثبت وقد به بأس ال فهذا به السبب هذا بإنفراد عقيدة لك يكون أن بدون احلس أو الشرع يهعل الدال احلقيقي

 فأضاف )النار من األسفل الدرك في لكان أنا ال لو( طالب أيب عمه يف قال أنه والسالم الصالة عليه النيب عن

  .أنا فلوال  وسلم عليه اهللا صلى نفسه إىل أضافه طالب أيب على التخفيف

  ؟.........: السائل 

 خيشى ألناس ريعةذلا باب سد قصده فإن عنه اهللا رضي عباس ابن عن صح إذاو  فيه رنظي األثر هذا:  الشيخ

  . عليهم

  ؟ كذا  ال لو نقول أن األفضل: اجلواز هذا هل السائل 

  األفضل أي نعم. هذا كذا قدر اهللا أن ال لو تقول أن األفضل ،ال:  الشيخ

 يستبدل الذي يوخبون هؤالء مثل وأن إسرائيل لبين والسالم الصالة عليه موسى توبيخ على دليل أيضا وفيها

 هو بالذي أدنى هو الذي أتستبدلون: (( قال حيث وخبهم موسى ألن ؛للتوبيخ مستحق خري هو بالذي األدىن
  )). خير

 فأن مصرا هبطواا: (( قال ألنه ؛عدا  هلا يكن مل إذا الوساطة عن تذريع أن لإلنسان جيوز أنه على دليل وفيه
 الناس بعض يأتيك أحيانا إذا ؟ ال الإو  األرض تنبت مما لكم خيرج أن اهللا أدعوا إين حاجة ما)) سألتم ما لكم

 أو مستعد فأنا تستطع مل إذا وحاول أنت اذهب تقول أنت مث مةهامل هذه يل تنجز فالن إىل يل توسط يقول

 هذا وجه حتمي أنك األول سببال: لسببني األوىل األحسن ؟ وتتوسط تأخذ طول على أنت أنك األحسن

 :الثاين األمر ؛واحدة هذه مةاالقي يوم إىل جبينه يف هذه تكون فسوف له توسطت إذا هألن ؛لك التذلل من الرجل

هذه؟  الكلمةمعىن فامهني  ؛فوق من الباب ينسد مث إغالقها تستطيع ال أبوابا عليك تفتح رمبا هذا فعلت إذا أنك

 الباب عليك ينسد مث م؛منه التخلص تستطيع ما ناس إليك يأيت توسطعلى طول  جاءك من كل إذا ميكننعم، 

 حنتاج ما هذا قالوا .... منك وسائط أربع أو وسائط ثالث معنده يوم كل أنه رأوا إذا ؟ينسد كيف ؛فوق من

 ينبغي املسائل هذه ؛شفاعتك يقبلوا أن املهم من يكون قد أمر يف يردونك مث ردك عليهم وهانأن نقبل وساطته 

 ما أليش فيقول الشخص يرحم نساناإل أحيانا وإال العاطفة على قلعلل مغلبا حازما فيها يكون أن اإلنسان

 فإنه أمامه األبواب سددت إذااستعداد أنه  وعنده ةصحيح نظر وجهة رأى إذا استعداد عنده كان فإذا أتوسط



 ما اإلنسان كون نهإ كثرية مسائل يف ذلك أثر رأينا وقد ؛العامة وللمصلحة للطرفني خري هذا يكون  يتوسط

 عليه موسى كون طيب. نعم   األول سئولامل لدى أيضا له أحشمو  أحسن هذا يتوسط دائما دائما يكون

: قال وإمنا هلم اهللا يسأل ومل عبادة نفسه الدعاء نفسه عبادة الدعاء أن مع اهللا يسأل أن ميتنع والسالم الصالة

   .سألتم الذي جتدون إنكمف تنزلون بلد أي ))مصرا هبطواا((

  ؟ اهللا على السؤال حقري هذاإن  يقال ما. نعم ؟ شيخالسائل: 

 كل شيء كل اهللا يسأل إنسان ..)نعله شراك حتى ربه أحدكم ليسأل(  احلديث يف جاء أبدا ال ال:  الشيخ 

  . حاجة

  .............: السائل 

  هذا بعد التيه  ....: املعىن أي مصر تروحون  الشيخ

  ؟ ناببلد مصر وال فعال مصر يعين مصر إىل مبصر حيتج: السائل 

  كم..ببلد ما  ال :  الشيخ

  ؟ مصر  روح نهإ موسى إىل أوحى وربنا : السائل 

 كذلك فاكهين فيها كانوا عمةنو ((  قال: فرعون غرق يوم من مصر ملكه وتعاىل سبحانه اهللا ال  ال:  الشيخ
   )). إسرائيل بني أورثناها: ((قال الشعراء ويف))  آخرين قوما وأورثناها

  وطلبهم لألدىن مع وجود األعلى، ما قولكم عنهم  استخفافهم او بالنسبة إنكار بين إسرائيل للنعمة ،: السائل 

     ؟. . .

 وأظنها العلماء لبعض ينسبوا فتوى على فيها الناس اعتمد وقد خطأ هذا خطأ هذا إن: قولنا واهللا:  الشيخ

 هو ما .....وهذا أثر ويصري له يطعم حينما مطعوما و ماال يكون إمنا الطعام إن يقولون ،بصحيحة ليست

 بشيء يعين حنقق أن ينبغي اليت املسائل هذه مثل أن أرى وأنا إليه نسبتعمن  تصح أظنها ما هذه ولكن مطعوم

 يف ......قبل ينحشون األشياء هذه ينحشون يعين بأم يلتزمون وإال يلتزمون أظنهم ما بس وإال للطعام خاص

 أن ااري  نسمع ذيلا اآلن املشكلة األخرية واملشكلة مشكلة هذه وإال الطعام من أثر هلا يبقى ال حبيث أشياء

   .........رات لبيابا معها يسمحون ما مإ املدن  يف اليت تعمل 

يف  مقيدة مطلقة اآلية هذه أن ذكرنا وقد نعم؟ املسكنة وضرب ،إسرائيل بين على الذلة ضرب على دليل هذا ويف

 هنا باملسكنة واملراد.  باقية فهي سكنةامل أما ،فقط للذلة بالنسبة للمسكنة؟ بالنسبة الإو  للذلة بالنسبة ؛أخرى آية

 الوقتاعتبار ببالنسبة  الواقع نظر من لكن ؛أيضا احلسي يكون وقد القليب نعم ؟ احلسي الفقر أو القليب الفقر



 اليهود بأيدي كل واملغرب الشرق يف االقتصاد كل ا،كله الدنيا اقتصاد ملكوا اليهود أن األمر حقيقة وأن احلاضر

 اقيده عمران آل سورة يف تعاىل اهللا فإن الذلة أما ،القلبية املسكنة القلب، هنا املسكنة املقصود علم بأن اآلن،

 وضربت الناس من وحبل اهللا من بحبل إال((  مطلقة املسكنة))  الناس من وحبل اهللا من بحبل إال: ((فقال
  . استثناء بدون))  المسكنة عليهم

 ألن ؟ تؤخذ أين من ؛اإلسالم قبل من حاربوهم لو لمسلمنيل يقومون ال إسرائيل بين أن على دليل هذا ويف

 الوبال سيكون أنه الشك فإا واإلسالم بالطاعة حوربوا فإذا كذلك كانت فإذا نعم؟ املعصية سببل الذلة ضرب

 عندكم الفائدة )) . جدر وراء من أو محصنة قرى في إال جميعا يقاتلونكم ال: (( تعاىل اهللا قال وقد عليهم

  نسيت. أنا العدد

   عشر الرابعة :  الطالب

 ووقوع ))،اهللا من بغضب وباءوا((: قولهب للغضب إسرائيل بين استحقاق :عشرة رابعةال فائدةال نعم:  الشيخ

  .وتعاىل سبحانه ))اهللا من بغضب((: قوله من ووقوعا بائه من استحقاقا عليهم الغضب

  .للسببية باءألن ال  ))بأنهم ذلك((: لقوله ؛األسباب إثبات: عشرة اخلامسة والفائدة

 بآيات يكفرون وكانوا((: لقوله ؛واملسكنة والذل للغضب سبب اهللا بآيات الكفر أن: عشرة السادسة الفائدة
  . ))اهللا

 باهللا الكفربني  مجعوا أم موه نعلم فيما فوقه منتهى ال الذي ،إسرائيل بين عدوان: عشرة السابعة والفائدة

  .)) حق بغير النبيين ويقتلون((: لقوله ؛اهللا نبياءأل والقتل

 بل ،همفهوم ما خيرج قيدا ليس هنا القيد أن ذكرنا نناأل ؛حق بغري قتل األنبياء قتل أن: عشرة الثامنة والفائدة

  .والتعليل الواقع لبيان قيد هو

  اهللا بآيات كفرهم يعين)) عصوا بما ذلك(( تؤخذ؟ أين من ؛للكفر سبب املعاصي أن: عشرة التاسعة الفائدة

 ؛حقيقة وهذا الكفر بريد املعاصي إن: العلم أهل قال وهلذا ؛متردوا عصوا ملا يعين ،العصيان أسبابه األنبياء وقتلهم

 كانوا ما قلوبهم على ران بل كال((  الكفر إليه يصل حىت القلب ياجس خترق باهللا والعياذ املعاصي ألن
 وقتل بالكفر تعلل فيكون األوىل هي الثاين ذلك إن يقول العلماء بعض نإ التفسري يف وذكرنا)) يكسبون

 بما ذلك(( ل:و قي اناعدو  علونهجي ،عدوان األنبياء وقتل معصية الكفر وجيعلون ،ناوالعدو  واملعصية األنبياء
 بغير النبيين ويقتلون((: معين هو ،يعتدون وكانوا ))اهللا بآيات يكفرون كانواو (( :قوله معين هو ))عصوا
  الفقه أصول يف املعروفة قواعد من ألنه ذلك عدم األصل ولكن ؛للتوكيد شارةاإل السم التكرار ويكون ))الحق



 أن والتأسيس توكيدا أحدمها زيادة معناه التوكيد ألن ؛التأسيس فاألصل كيدو والت التأسيس بني األمر دار إذا أنه

  .الكالم يف األصل هو وهذا أصل منهما كال

، بني العدوان وبني اخلالق معصية هي ليتا املعاصي بني ـ  باهللا والعياذـ  مجعوا إسرائيل بين أن على دليل وفيه 

 ؛نقصا أو غلوا الواجب يف يزيدون ،الواجب على الزيادة والعدوان احملرميف  عصيةامل إن قيل  املعاصي والعدوان،

 تركا أل معصية ؟ معصية سميهن أو اعتداء اعدوان سميهن مثال الصالة فرتك ؛احملرم فعل فهي املعصية وأما

  انتهى أي نعم. .عدوان كالزنا احملرم وانتهاك ؛واجب

 حقيقية صفة أنه بينا وقد ))اهللا من بغضب وباءوا: (( لقوله ؛وتعاىل سبحانه هللا الغضب إثبات اآلية هذا ويف

  . احلقيقة وجه على عزوجل هللا إثباا جيب

 تكون أن كمةاحل من وهذا ؛عصوا مبا ذلك ، بأم ذلك، بأسباا أشياء ربطحيث  اهللا حكمة بيان :أيضا وفيه

 أقوى موانع توجد قد ولكن األسباب توجد قد  موانع هلا كوني  قد األسباب أن الحظوا لكنو  ؛مؤثرة األسباب

 هذا املانع يقطع قد والسبب السبب يغلب قد املانعكون ي األمور بني املوازنة ألن ؛أيضا احلكمة من وهذا ؛منها

   ؟ بعد شيء يف. شرعه كل ويف تقديره كل يف احلكمة له وتعاىل سبحانه فاهللا نعم؟ احلكمة من أنه شك ال

  ؟ يقع وكيف اإلسرافحد : السائل 

 هنا الفعل هذا يكون قد نهأل ؛حبسبه وضعم كل ويف ،اإلسراف هو احلد جماوزة ،احلد جماوزة اإلسراف:  الشيخ

 وقد ،لفالن بالنسبة إسرافا وليس لفالن بالنسبة إسرافا الفعل هذا يكون قدو  ،بإسراف ليس آخر بلد ويف إسرافا

   . آخر زمن يف إسرافا وليس الزمن هذا يف إسرافا الفعل هذا يكون

  ؟  واملعصية وثعال الفرق: السائل  

  . األمر خمالفة واملعصية ،اإلفساد وثالع اإلفساد هو وثالعتعثوا؟ :  الشيخ 

  : مامها واحد ؟السائل 

ما  عصا اثع معىن هو ما لكنمتالزمات مها  باملعاصي يكون اإلفساد ألن: مها واحد لكنهما متالزمات  الشيخ

   ميكن عصا مبعىن عثا.

  موسى؟ يا بقوهلم منادته بامسه جمرد السالم عليه موسى مع إسرائيل بين أدب سوء اآلية من يؤخذ هل: السائل 

 يدعوه ال وأن الرسالة بوصف ينادوه بأن مأمورين إم ثبت إذا وهذا ،أدب سوء نهم يؤخذ رمبا واهللا :  الشيخ

 الكبري اإلنسان املناداة نإ النظر بقطع اآلن عرفنا سبح فيما حال كل على لكن .؛عنه أدري ما وهذا ،بامسه

 يرى بامسه يا فالن  سنا منك أكرب نسانإلتقول مثال  كان لو حىت ؟ ال الإو  األدب سوء من نوع يعترب بامسه



 أدب سوء هوف وتعاىل سبحانه اهللا عند ومنزلة قدرا منه أكرب كان إذا هذا فكيف ؛أدب سوء  هذا أن الناس

 مصدر الدعاء أن هنا))  بعضا بعضكم كدعاء بينكم الرسول دعاء تجعلوا ال: (( تعاىل اهللا قال وهلذا حقيقة

 ،املفعول إىل مضافا يكون أنوجيوز  الفاعل إىل امضافأن يكون  جيوز أنه عينمب املفعول وإىل الفاعل إىل مضاف

 كما بامسه تنادونه ما يعين ،بعضا بعضكم كدعاء الرسول كمء دعا علواال جت :ريصي املفعول إىل افاضم كان إذاف

 دعاكم إذا إياكم الرسول دعاء جتعلوا ال صار الفاعل إىل مضافا جعلناه وإذا ؛بعضا بعضكم ينادي كما تنادون

 اهللا يعلم قد: (( قوله هذا ويرشح بعضا بعضكم خيالف كما فتخالفوه بعضا بعضكم كدعاء جتعلوه ال شيء إىل
   )) .فتنة تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر لواذا منكم يتسللون الذين

  ؟واألنبياء للرسل اهللا من اختبار هذا هل: ......السائل 

 يأخذ حيث وتعاىل سبحانه اهللا حكمة بيان ومن همرب ص يف أجرهم زيادة من قيقةيف احل هذا بل بداأ ال :  الشيخ

 إنا: (( يقول اهللا ألن انتصر باجلهاد أمر من كل ،باجلهاد أمر الرسل من أحد قتل ما أنه مع االنتقامب هؤالء
 تلوت ليتا هذه اآلية بني اجلمع هو وهذا))  األشهاد يقوم ويوم الدنيا الحياة في آمنوا والذين رسلنا لننصر

 فإن ،اآليتني بني اجلمع نذكرها أن نسينا حقيقة هذه فإنه))  الحق بغير النبيين ويقتلون: (( قوله وبني األخرية

 ؛نصر األنبياء من باجلهاد أمر من وأن ،باجلهاد يؤمروا مل قتلوا الذين أن:  بينهما اجلمع إن يقول العلماء بعض

 ؛واحلجة القول يف نصرا فيكون صدقهم وبيان ،أعدائهم على احلجة إقامةب الدنيا يف نصرهم إن يقول من ومنهم

 قاموا وأم حسن ذكراوختليدهم،  ذكرهم ببقاء))  آمنوا والذين رسلنا لننصر إنا((  أيضا يقول من ومنهم

 لو نهأل باجلهاد أمر من كل وأن ،األول الوجه األقرب ولكن  ؛همأعداؤ  قتلهم ولكن األمانة أدوا و اهللا ةسالبر 

:  اآلية هذه إن قوالاأل فأقرب ،عنه اهللا ينزه عبثا باجلهاد األمر صار املطلقة اهلزمية النتيجة وصارت باجلهاد أمروا

   .نعم باجلهاد أمروا الذين م ملرادا))  رسلنا لننصر إنا(( 


